
 

Mødereferat FSK. 
 

10.02.2016 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Jan Lauridsen   

Deltagere: Siddende bestyrelse + fremmødte medlemmer 

Fraværende: - 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Jan Lauridsen - godkendt 

 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Helmuth Melsen fremlagde bestyrelsen beretning – godkendt. 

Beretning for såvel ungdoms- som seniorafdeling er bilagt dette referat. 

 

 

3. Regnskab: 

Fremlæggelse af regnskab for 2015 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Jan Lauridsen: ”Den i regnskab anførte støtte fra DS vedrører sommersejlads i regi af 
ungdomsafdeling”. 

 Morten Madsen: ”Hvad er bestyrelsens plan for at få flere/nye medlemmer?” 

Bestyrelse: ”Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen. Der er imidlertid tale om et 
landsdækkende fænomen og ikke kun lokalt i FSK. Erfaringer fra Århus-området viser, at 
nylig fremgang i antallet af både i havne ikke har givet flere klubmedlemmer”. 

Brian Hald: ”Vi må hver især gøre noget selv – invitere venner og bekendte med ud at 
sejle og således få flere introduceret til sejlads.” 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 

 

 

4. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen ønsker – såfremt der er opbakning fra generalforsamlingen – at udarbejde planer for, 
hjemtage tilbud på og iværksætte opførelsen af et mastehus til opbevaring af medlemmers 
master. Investering 250.000 – 350.000. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

 Ole Isis Jensen: ”Forslaget er aldeles fremragende – pengene skal ud og arbejde i 
klubben til gavn for medlemmerne”. 

 

Generalforsamlingen vedtog herefter forslaget med enstemmighed. 

 

 

 

5. Budget samt fastsættelse af kontingent: 

Fremlæggelse af budget for 2016 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 



 

Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamling: 

 

 Ole Isis Jensen: ”Hvad gemmer der sig bag posten areal leje” 

Bestyrelse: ”Posten dækker lejeudgift (til Frederikshavn Marina) for arealer svarende til 
nuværende omfang. Mastehus jf. pkt. 4 er ikke indeholdt.” 

 

 Palle Christensen: ”Det bør undersøges om der evt. skal bygges et nyt jolleskur i stedet 
for at renovere på det gamle.” 

Bestyrelse: ”Bemærkningen er taget til efterretning.” 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter budget. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

 

 Jimmy Nielsen (modtager genvalg) – genvalgt med applaus 

 Søren Rahbek (modtager genvalg) – genvalgt med applaus 

 Dion Wellejus (modtager genvalg) – genvalgt med applaus 

 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

 

 Søren Christensen (modtager genvalg) – genvalgt med applaus 

 Brian Hald (modtager genvalg) – genvalgt med applaus 

 

 

8. Plan for den kommende sæson: 

Formand Helmuth Melsen præsenterende nedenstående plan for den kommende sæson: 

21. marts Sæsonafslutning - svømning 

24. april Standerhejsning nr. 128 med efterfølgende spisning 

4. maj Onsdagssejladser starter 

14. Maj Pinsetur til Læsø 

29. maj Vild med vand (i samarbejde med Marinaen) 

23. juni Sankt Hans aften med fælles spisning og bål 

29. juni Onsdagssejlads - sommerafslutning  

17. august Onsdagssejladser starter efter sommerferie 

3. september Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub 

17. september Hirsholmene Rundt 

26. september Svømmesæson starter 

1. oktober Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub 

30. oktober Afriggerfest 

Der arbejdes endvidere med at arrangere en fællestur til Ålbæk i maj/juni. 

 



 

VIGTIGT! Arrangementet ”Vild med vand” er et landdækkende samarbejde mellem FLID-havne og 
Dansk Sejlunion som et initiativ til at skabe nyt liv og flere aktiviteter i lystbådehavnene. FSK 
deltager sammen med Marinaen i dette. Der er hårdt brug for medlemmer til diverse 
arbejdsgrupper i forbindelse hermed. Henvendelse til Helmuth Melsen. 

 

9. Eventuelt: 

 Søren Rahbek: ”FSK er medlem af Nordøstjysk Kreds under DS, der har til formål at 
hjælpe med koordinering af stævner mv. i klubberne. Der verserer pt. en sag idet NØ 
Kreds har bestaltet sig selv som stævnearrangør.” 

 

 Jan Lauridsen: ”Foranlediget af den forestående havneudvidelse (erhvervshavnen) vil der 
22. februar blive udlagt bøjer til markering af forbudsområder. Der er udsendt 
farvandsefterretning. Marina udsender mail med yderligere information.” 

 

 Helmuth Melsen: ”Tak til generalforsamlingen og tak til bestyrelsen for det forgangne år.” 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

 

 



Frederikshavn Sejlklub 

Ungdomsafdelingen, beretning 2015 

 

Træning 

Vi har haft 39 træninger gennem sæson 2015 som startede den 9. 

april og sluttede den 1. oktober. Til hver af disse træninger har 

der samlet været 18 forskellige meget aktive forældre eller andre 

voksne som på skift har hjulpet til med at give ungerne mulighed 

for at komme på vandet.  

For at have styr på sikkerheden til søs kræver en almindelig 

trænings aften minimum 5 voksne, 1 kajmand som kan hjælpe 

med jollerne på slæbestedet, samt 2 mand i hver af vores 2 

motorbåde. Derudover har vi de fleste gange væres så heldige at 

der efter en tur på vandet har været hjemmebagt kage eller 

boller med tilhørende saftevand. For denne store hjælp har vi I 

2015 kunnet give et gavekort, beregnet ud fra de antal gange den 

enkelte har hjulpet til, som tak for denne store hjælp – uden den 

hjælp vil ungerne ikke kunne komme på vandet. 

Ved nogle af træningerne sluttede vi af med fællesspisning hvor 

vi havde lavet en rigtig god aftale med Marinaens Restaurant.  Vi 

købte et par gryder med hverdagsmad som blev sat på bordet i 

vores eget teorilokale. 

Loppemarked Grundlovsdag 5. juni Åbent hus kl. 10-15 



Vi åbnede porten til ungdomsafdelingens grej og fik mange små 

og store børn en tur på vandet i kajakker eller en tur i vores 2 

mands FEVA joller. Et fint arrangement hvor vi fik vist frem hvad 

sejlklubben tilbyder børn og unge. Det har givet nye sejlere som 

efterfølgende har meldt sig ind i klubben. 

Blå flag arrangement 6.august 13-18 

I samme stil havde vi i samarbejde med kommunens Grønne 

guide lavet et Blå flag arrangement med krabber, kage og 

kajakker i den sidste uge af sommerferien. Også her havde vi 

mange børn med på vandet som havde en rigtig fin eftermiddag. 

Også dette arrangement har givet et par medlemmer.  

I 2016 har vi derfor tanker om at lave noget tilsvarende som 

måske kunne kaldes ”Våd fredag” i juni, juli og august. Det kunne 

være et par timers plask og leg på og i havnen sidst på 

eftermiddagen. Er der nogen som har nogle ideer eller kunne 

have lyst til at hjælpe et par gange, vil vi meget gerne høre fra 

Jer. 

Sommersejlads, 2. uge i sommerferien i Frederikshavn 

Vi plejer på skift med Strandby Sejlklub at arrangere 5 dages 

aktiviteter på vandet og i år var det vores tur, så vi havde en uge 

med kajakker, joller og ræs efter motorbådene – det sidste er 

meget populært blandt ungerne. 

Stævner 



Vi har haft en enkelt Laser sejler som har været meget aktiv og 

deltaget i stævner i Rungsted, Glyngøre, Kiel, Sunds og Skælskør, 

Derudover var han en del af vores hold ved Sejlsportsliga stævnet 

i Fåborg. Særligt stævnet i Kiel med over 200 Laser joller, var for 

ham en stor oplevelse i 2015 

Det vigtigste stævne for klubben var dog stævnet i Sunds den 12.-

14. juni. Her havde vi havde 9 joller på vandet fra FSK. Et rigtig 

fint lille stævne hvor der er fokus på at det skal være sjovt og 

hyggeligt både på vand og på land. Vi sov i vores ”FSK telt camp” 

og havde en meget hyggelig weekend for sejlere og forældre. 

Et andet fint lille stævne var i Nappedam hvor vi havde 6 sejlere 

med fra klubben, heraf 2 som prøvede kræfter med kapsejlads 

for første gang. 

Grej 

Vi har i 2015 solgt nogle af vores godt brugte optimist joller, og 

har planer om at få frisket 4-6 stk. optimist joller op med ny rig 

osv. Således at vi igen kan tilbyde nye helt små sejlere en start i 

optimisten.  

TERA jollerne er dog vores mest populære en-mands joller, idet 

de er så enkle at rigge til, har en minimal vedligehold og er selv 

lænsende hvilket gør en stor forskel i forhold til optimisten, både 

for sejleren og de voksne i følgebådene. 

Når sejlerne bliver lidt større eller har lyst til at hygge sammen på 

vandet (pigerne), har vi god sejlads i vores FEVA joller, både til 



træning og til stævnerne. Derudover tager vi ofte en ny sejler 

med i FEVA jollen sammen med en erfaren sejler de første gange i 

jollen. 

Men blæser det for meget eller for lidt er Kajakkerne altid meget 

populært blandt ungerne, det ender næsten altid med en halv 

grønlænder vending og deraf mere fortrolighed med vandet 

hvilket giver mere tryghed for vores kommende sejlere. 

Dumbo sejlads 

Som afslutning på sæsonen har vi altid Dumbo stævnet hvor vi 

har de unge dygtige sejlere som sejler efter klubmester 

pokalerne. 

Om eftermiddagen er rollerne byttet rundt, således at det er 

forældrenes tur i de små joller – og ungerne kommer med tilråb 

og vejledning i hvor nemt det er…… 

 



Bestyrelsens beretning til generalforsamling 2016 

 

Ja så er der gået et år igen og jeg vil her prøve at fortælle lidt om, 

hvad der er sket i vores klub i det forgangne år.  

Jeg plejer at starte med standerhejsning men i år går jeg nogle 

uger længere tilbage. Vores havneordning har jo, som bekendt 

kørt med underskud. Her har jeg prøvet flere gange at tale med 

de forskellige havne fogeder om større rabat ordninger men 

bliver afvist og jeg får at vide, at det er en kommunal beslutning 

som ikke kan ændres. Derfor valgte vi at hæve brugerbetalingen 

til havneordningen sådan at det skulle dække rimeligt i forhold til 

tidligere år. Stigningen blev, for gruppen med de fleste både, en 

stigning på ca. 600 kr. Da det var en kraftig stigning modtog alle 

deltagere en mail som orienterede om stigningen, hvor efter de 

skulle tilmelde sig igen, hvis de var indforstået med stigningen. 

Desværre var der kun 9 både der tilmeldte sig, hvilket gjorde at 

havneordningen ikke var bæredygtig og vi måtte derfor meddele 

at havneordningen på grund af for få tilmeldte ikke kunne videre 

føres i 2016. Dette bevirkede at ca. 5 medlemmer ønskede at 

melde sig ud af vores klub, hvilket vi naturligvis er kede af, men 

det er deres beslutning. 

Sidste søndag i april holdt vi standerhejsning i dejlig solskinsvejr 

med flot nymalet flagmast. Til forskel fra tidligere år bød klubben 

i år på et lille glas efter standerhejsningen, så vi kunne skåle og 

ønske hinanden en god sejlersæson, dette vil vi videre føre i 

2016. Der efter var der spisning for de som havde tilmeldt sig. Vi 

var 24 til skipperlabskovs og vi havde en hyggelig eftermiddag. 



Dette vil også videreføres i 2016 og vi håber mange har lyst til at 

deltage. 

Anden onsdag i maj startede vores onsdags sejladser op, med ca. 

20 tilmeldte både, en lille smule færre end tidligere. Der blev, i 

hyggeligt samvær, og med after-sailing i fælleshuset, kæmpet om 

placeringerne indtil sommerferien.  

I 2015 havde FSK kvalificeret sig til Den danske sejlsportsliga. Det 

første stævne blev afholdt i Skive i kulingsvejr, her blev FSK 

repræsenteret af de fire drenge, Kris, Søren, Møller og Melsen. 

De gjorde det fantastisk godt og vandt det første superliga 

stævne og FSK fik virkelig god omtale i diverse medier. Næste 

stævne gik det knap så godt, det blev til en 5. plads på Horsens 

fjord men vi var med fremme. Næste stævne i Fåborg, her var det 

reserveholdet der stillede op, Dion, Jan, Carl og Helmuth og 

resultatet snakker vi ikke mere om. Til det sidste stævne på 

Langelinje var det igen de unge friske fyre der repræsenterede 

FSK og de løftede os lidt op igen, så vi sluttede med æren i behold 

på en 8. plads ud af de 18 deltagende hold. 

Kristi Himmelfartsdag var der loppemarked og veteranbilstræf på 

havnen og her havde vi lavet et samarbejde med Skur og Jollelaug 

og Cafe Marinaen omkring annoncering. I den anledning havde 

sejlklubben åbent hus i jolleafdelingen, det var stor succes og gav 

nye medlemmer. Her ud over holdt Dion og Helmuth åben båd 

med deres egne både. Det blev ikke til så mange ture men de der 

deltog havde så vidt vides en god oplevelse. 

Grisefest var i Ålbæk. Vi var ca. 20 deltagere og vi havde en dejlig 

weekend med godt vejr, lidt ølsmagning på bryghuset og om 



aftenen god mad i Ålbæks klubhus om aftenen. Oven i købet var 

vi med til at fejre Martins fødselsdag, rigtig hyggeligt. 

 

Pinsen i 2015 var præget af dårlig vejr, så pinseturen blev lidt 

spredt, men alt i alt havde vi nok alle en god tur i godt selskab. 

Sankt hans aften var i godt vejr og med mange mennesker til 

fællesgrill på plænen og med efterfølgende bål på nordenden af 

havnen. Som noget nyt havde vi trompet spil til midsommervisen. 

En udgift som blev delt mellem sejlklubben og Cafe Marinaen og 

en ting som vi vil forsøge at fastholde fremover. 

Som sommerafslutning var der, for onsdagssejlerne og 

dommerpigerne, afslutning med grillpølser øl og vand og 

præmieoverrækkelse.  

Så er det sommerferie. 

Onsdagssejladserne starter op igen i starten af august. 

Som I nok alle husker holdt vi DM for Melges i 2014. Her vandt 

vores unge mænd/drengene sølv for andet år i træk, men i 2015 

gjorde de det sgu (undskylder sproget) de tog guldet med til 

Nordjylland, helt fantastisk flot. Derfor holdt vi selvfølgelig en 

reception for at fejre dem og vores borgmester hyldede dem 

sammen med mange af sejlklubbens medlemmer. De fik 

selvfølgelig en lille hilsen fra klubben og vores borgmester men til 

gengæld, og til min/Helmuths store overraskelse, havde de også 

en gave med til klubben. De havde på besynderlig vis fået 

tiltusket sig den 5. DS guldmedalje og den hænger nu på vægen 

sammen med billede af de seje og dygtige sejlere. 



I september skulle vi have haft vores årlige Holmen rundt sejlads, 

men her valgte vejrguderne at blæse ligeud. Enkelte skulle lige 

prøve, men kom ind igen og så var der dømt frokost på Cafe 

Marinaen. 

Sidste onsdag i september sluttede onsdagssejladserne med ca. 

60 mennesker til stjerneskud i fælleshuset. Vi havde en hyggelig 

aften med præmieoverrækkelse til vinderne og vandrepokaler 

(kanonen, kabalen og brøleren). Stor tak til dommerpigerne som 

gør det muligt for os andre at komme ud at sejle lidt væddeløb. 

Så bliver det oktober og sæsonen går på hæld og dermed tid for 

afriggerfest. Ca. 30 tilmeldte der fik god mad fra Cafe Marinaen 

og rigtig god musik til en svingom. Er sikker på de deltagende 

havde en festlig og god aften. Efterfølgende har jeg dog hørt at 

nogle medlemmer syntes at det var for dyrt og jeg har derfor 

kigget lidt tilbage i tiden og fundet ud af at prisen for 10 år siden 

var 150,- kr. Prisen i år var 225,-kr så en stigning på 75,- kr på 10 

år er vel ikke helt urimeligt. Vi har dog i bestyrelsen besluttet at vi 

som et forsøg, i 2016, vil køre med retro priser, altså prisen som 

gjaldt i 2005. 

Når vi andre går i land, går de andre i vandet i svømmehallen. 

FSK’s svømmeafdeling er vel en af Frederikshavns største 

svømmeklubber. En stor tak til Dion og alle hans flittige og 

energiske hjælpere, uden jer var det ikke muligt. Ifølge Dion er 

der plads til flere senior svømmere, så bare mød op. 

Sammen med efteråret går vores aktivitetsudvalg igen i gang. 

Først havde vi i starten af december banko spil med masser af 

fine gevinster, primært sponseret af velvillige virksomheder i 



lokalområdet. Rigtig fin fremmøde og en hyggelig aften. Stor tak 

til alle sponsorer. 

Angående vinterarrangementer er det dejligt når nogle 

medlemmer kommer med konkrete forslag, så tak Morten 

Madsen. Desværre var pågældende fuld booket denne vinter 

sæson så vi prøver til næste vinter. 

Sidste arrangement vi har haft denne vinter var foredrag af Jan 

Hammer. Han er en rigtig god fortæller og fortalte om diverse 

sørøverier og vores egns tilblivelse. Det var en rigtig interessant 

og lærerig aften. Trods vigtig VM håndboldkamp var der god 

tilslutning.  

I januar blev vores benzinskur færdig og vi kan nu opbevare 

brændstof til vores følgebåde helt lovligt. Stor tak til Bent 

Damsgaard for hans store indsats. 

 

Til sidst er der bare at sige at vi har lavet en god sponseraftale 

med XL-Byg i Elling. Den går ud på at hver gang vi handler i XL-Byg 

går 1 % til klubben uden at det koster medlemmerne noget. Det 

kræver blot at medlemmerne bliver registreret hos XL-Byg og jeg 

er sikker på at Søren Rahbek vil være behjælpelig om nødvendigt. 

 

 


